
 
 
 
 
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍
 

សនុទរកថា ឯកឧតតម អេៀង មូល ីអទសរដឋមន្រនតីទទួលបនទុកអបសកកមមពិអសស 
 ប្បធានអាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយទុធនឹងជំងអឺេដស ៍

និងជ្ញ ប្បធានគណៈកម្មម ធិការសរំបសរំលួមូលនិធិសកលប្បចកំមពុជ្ញ 
ថ្ថែងកនងុពិធីបទិកិច្ចប្បជុំអពញេងគរបសអ់ាជ្ញា ធរជ្ញតិប្បយទុធនឹងជំងឺអេដស ៍

 
ទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្តី ថ្ងៃទី៣០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 
 ឯកឧត្តម លោកជំទាវ រដ្ឋលលខាធិការ អនុរដ្ឋលលខាធិការ ជាតំ្ណាង     
ស្ថថ ប័ន និង ជាសមាជិក សមាជិកា ននកិច្ចប្បជំុលពញអងគ អាជាា ធរជាតិ្
ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍ 

 ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាប្បធានគណ:កមាា ធិការប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍ 
រាជធានី លេត្ត 

 ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នា ក់ដឹ្កនំ និង មន្រនតីននអាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទ្ធនឹង
ជំងឺលអដ្ស៍ 

 លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ  ជាលលខាធិការ ននគណៈកមាា ធិការប្បយុទ្ធ
នឹងជំងឺលអដ្ស៍ រាជធានី លេត្ត 

 លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ  ជាតំ្ណាងនដ្ គូអភិវឌ្ឍនិងសងគមសីុវលិ 
 
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ  អស់រយៈលពលមួយ 

ប្ពឹកលពញ លយើងបានចំ្ណាយលពលលវោ កំោំងកាយ កំោំងប្បាជាា រ ចូ្លរមួ
យ៉ាងសកមាលៅកាុងកិច្ចប្បជំុលពញអងគអាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍ លលើក  
ទី្១កាុងឆ្ា ំ២០១៥លនេះ។ ឥឡូវលនេះកិច្ចប្បជំុលយើងដ្ល់ទី្បញ្ច ប់ល ើយ ។  

ប្ពះរាជ្ញណាច្ប្កកមពុជ្ញ 
ជ្ញតិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត 
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ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ  លពលលវោប្បជំុេលីមមន 
មត្លយើងបានសំលរច្នូវលជាគជ័យយ៉ាងប្ត្ច្េះប្ត្ច្ង់តាមការលប្ោងទុ្ក។ េាុំសូម 
មលលងអំណរគុណលោយលស្ថា េះ ចំ្ល េះវភិាគទានដ៏្មានតំ្នលរបស់ ឯកឧត្តម  
លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ  ទំាងអស់ កាុងការប្បយុទ្ធ ប្បឆំ្ង
យ៉ាងសកមានឹងការឆ្លងរាលោលននជំងឺលអដ្ស៍ នលពលកនលងមក និងជាពិលសស 
សំរាប់ការចូ្លរមួចំ្មណករបស់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនង
កញា ជ  កាុងការកស្ថងមផនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិ្ទី្៤ និង លរៀបចំ្លោលនលយបាយ
ជាតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍ ។ អាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍ និងោក់ជូន
លសច្កតីប្ ងមផនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិ្ទី្៤លនេះ ជូនរាជរោឋ ភិបាល ពិនិត្យ និង
សលប្មច្ជាចុ្ងលប្កាយស្សបតាមអនុប្កឹត្យ ១០៩ ចុ្េះនលៃទី្ ២៣ មេ តុ្ោ ឆ្ា ំ
២០០៦ សតីពីការលរៀបចំ្ និងការប្បប្ពឹត្តលៅរបស់អាជាា ធរ ជាតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺ    
លអដ្ស៍ ។  

 
អាជាា ធរជាតិ្លយើងនឹងលដ្ើតួ្ជាអាកដឹ្កនំ សប្មបសប្មួល កស្ថងលោល

នលយបាយ មផនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិ្ មណនំ បងករលកខណៈ និងពប្ងឹងកិច្ច
អនតរាគមន៍ អនតរវស័ិយ មដ្លអាច្ោំប្ទ្ោា លៅវញិលៅមក កាុងទិ្សលៅស្សបោា  
លោយសុេដុ្មនីយកមា លដ្ើមបីសលប្មច្លោលបំណង និង ទិ្សលៅរមួរបស់លយើង 
ប្បយុទ្ធប្បឆំ្ងនឹង ការឆ្លងរាលោល និង លឆ្លើយត្បលៅនឹងជំងឺលអដ្ស៍ ។ លយើង 
នឹងផតល់លទ្ធភាព លលើកទឹ្កចិ្ត្ត ជំរញុលអាយរដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ្ ថ្នា ក់លប្កាមជាតិ្ 
អនតរវស័ិយ ច្ងប្កងមផនការសកមាភាព អនុវត្តសកមាភាព គំលរាងកមាវធីិរបស់េលួន 
សំរាប់ប្បយុទ្ធប្បឆំ្ង និង លឆ្លើយត្បលៅ នឹងជំងឺលអដ្ស៍លៅកាុងមដ្នសមត្ថកិច្ច
សថិត្លប្កាមការទ្ទួ្លេុសប្ត្ូវរបស់េលួន។  

 
លៅចំ្ល េះមុេការធាល ក់ចុ្េះននជំនួយ ិរញ្ជវត្ថុពីលប្ៅប្បលទ្ស  លយើងបាន និង 

កំពុងលសាើសំុរាជរោឋ ភិបាល ផតល់ការវនិិលយគបមនថមលទ្ៀត្ កាុងការប្បយុទ្ធ និង 
លឆ្លើយត្បលៅនឹងជំងឺលអដ្ស៍។  

 



លយើងនឹងផតល់លទ្ធភាពដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា ក់លប្កាមជាតិ្ ឫ ប្កសួង ក់ព័នធលអាយ 
លលើកគំលរាងកមាវធីិ មផនការសកមាភាព លោយផតល់អនុស្ថសន៍ជូនប្កសួង    
លសដ្ឋកិច្ច និង ិរញ្ជវត្ថុ លអាយលប្ោងលវកិាសមស្សបលដ្ើមបីលយើងមានលទ្ធភាព 
អនុវត្តមផនការទំាងលនេះ។  

 
លយើងនឹងបនតអនុវត្ត នូវលោលនលយបាយ ៧ចំ្ណុច្របស់រាជរោឋ ភិបាល  

រ ូត្សលប្មច្លោលលៅ បីសូនយ។     
 
ជាលាីមតងលទ្ៀត្ េាុំសូមមលលងអំណរគុណ និងមលលងនូវការលកាត្សរលសើរ ជាអលនក 

ចំ្ល េះវត្តមាន ការចូ្លរមួវភិាគទាន និងការបនតោំប្ទ្ រមួចំ្មណកជាបនតលទ្ៀត្ 
កាុងការប្បយុទ្ធ និងលឆ្លើយត្បលៅនឹងជំងឺលអដ្ស៍ លៅតាមរដ្ឋបាលមដ្នដី្ ឫ កាុង     
វស័ិយមដ្ល ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាកនងកញា ជ  ទ្ទួ្លេុស
ប្ត្ូវ។  

 
ជាចុ្ងលប្កាយលនេះ េាុំសូមប្បសិទ្ធពរជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោក

ស្សី អាកនងកញា ជ  លអាយបានជួបមត្សំណាងលអ ទ្ទួ្លបានលជាគជ័យលាីៗលទ្ៀត្
កាុងលបសកកមាដ៏្ពិសិដ្ឋរបស់លយើងចូ្លរមួចំ្មណកប្បយុទ្ធប្បឆំ្ង និង លឆ្លើយត្ប
លៅនឹងជំងឺលអដ្ស៍លៅកាុងប្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជាលយើង។ សូមទ្ទួ្លបាននូវ  
ពុទ្ធពរទំាង ៤ ប្បការ គឺ៖ អាយុ វណណៈ សុេៈពលៈ កំុបីល្លៀងឃ្លល ត្លឡើយ ។  

 
េាុំសូមប្បកាសបិទ្កិច្ចប្បជំុលពញអងគ អាជាា ធរជាតិ្ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺលអដ្ស៍របស់

លយើងប្តឹ្មលនេះ។  
 
មុននឹងមបកោា  េាុំសូមអលញ្ជ ើញ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី អាក

នងកញា ជ  ទំាងអស់ ចូ្លរមួពិស្ថរបាយនលៃប្ត្ង់ជាលកខណៈស្ថមគគីជាមួយោា  
លៅអាហារោឋ ន វមិានមិត្តភាពលនេះ។  

 
សូមអរគុណ! 


